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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  الدورة التنفيذية السابعة واخلمسون

  ٢٠١٣يونيه / حزيران٢٨-٢٦جنيف، 
   من جدول األعمال املؤقّت٤البند 

  ة الدولية ألغراضتسمية املنظمات غري احلكومية واهليئات احلكومي
   من النظام الداخلي للمجلس٧٧ و٧٦املادتني 

 من النظام الداخلي    ٧٧تسمية املنظمات غري احلكومية ألغراض املادة           
  للمجلس

  طلٌب مقدٌَّم من منظمة إنيسياتيفا كولتورال     

  مذكرة أعدَّهتا أمانة األونكتاد    

   تنفيذي موجز    
) Iniciativa Cultural (نيسياتيفا كولتورالإمنظمة تلقّت أمانة األونكتاد طلباً من   

 من  ٧٧ تلتمس فيه من جملس التجارة والتنمية إدراجها يف القائمة املنصوص عليها يف املادة            
  .النظام الداخلي للمجلس

وبعد استعراض املعلومات املقدَّمة، ترى األمانة أن من املمكن، رهنـاً مبوافقـة               
 ضمن الفئة اخلاصـة     نيسياتيفا كولتورال إة، تصنيف منظمة    مكتب جملس التجارة والتنمي   

  ).٧-د(٤٣من مقرَّر اجمللس ) ب(١٢مبقتضى أحكام الفقرة 
وقد يودُّ اجمللس أن يتخذ يف دورته التنفيذية السابعة واخلمسني إجـراًء بـشأن                

  .الطلب املذكور أعاله
  .نيسياتيفا كولتورالإوترد يف مرفق هذه املذكرة املعلومات املتعلِّقة مبنظمة   
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  املرفق

  نيسياتيفا كولتورالإمعلومات أساسية عن منظمة     

  حملة تارخيية    
 من  ٢٠٠٧فرباير  / غري اهلادفة إىل الربح يف شباط      نيسياتيفا كولتورال إأُنشئت منظمة     -١

اهتا وركَّزت املنظمة يف بداي   . أجل تشجيع تطوير القطاعات اإلبداعية والتعريف هبا يف الربازيل        
وعلـى سـبيل    . اإلنتاج السمعي البصري واملوضة واملوسيقى    على املسائل املتصلة بقطاعات     

يف أنشطة مثل نشر كتب عن تاريخ عامل السينما وإنتـاج عـروض    املنظمة  املثال، شاركت   
كما تعمل املنظمة حالياً يف جماالت      . إذاعية ودعم تنظيم مؤمترات بشأن املواضيع ذات الصلة       

  .قطاع اإلبداعي يف الربازيلأخرى من ال

  الغايات واألهداف    
اعترافاً باألمهية املتزايدة لقطاع االقتصاد اإلبداعي يف توليد الدخل وخلـق فـرص               -٢

 يف التوعية باألنـشطة     نيسياتيفا كولتورال إالعمل، تتمثَّل الغايات واألهداف الرئيسية ملنظمة       
ات للمساعدة على تدعيم قطاع االقتصاد اإلبداعي       وتنفيذ آلي  وإنشاءالثقافية الوطنية والدولية    

  .وإنشاء قاعدة بيانات دائمة للقطاعات اإلبداعية يف الربازيل
 بانتظام اتفاقات إنتـاج مـشاريع مـع هيئـات     نيسياتيفا كولتورالإوتربم منظمة     -٣

أمانة اإلنتاج  حكومية، مثل أمانة الثقافة بوالية ساو باولو واألمانة احمللية للثقافة بساو باولو و            
السمعي البصري التابعة لوزارة الثقافة وأمانة االقتصاد اإلبداعي التابعة لوزارة الثقافة، ومـع             

االجتماعية التجارية، والشركات اخلاصة مبا فيها هيئة اخلدمات  احلكومية مثل شبهاملؤسسات 
  .املركز الربازيلي للتخطيط والتحليل وشركة إيتاو كولتورال

  األعضاء    
وميكن االنـضمام إىل  .  إىل القطاع اخلاص   نيسياتيفا كولتورال ينتمي أعضاء منظمة إ     -٤

وجيـب أالّ يكـون     . املنظمة بناًء على دعوة أو تزكية من أعضائها ورهناً مبوافقة اجمللـس           
وختتلف شروط القبول   . املرشحون لالنضمام منخرطني يف أيِّ نشاط يتناىف ومصلحة املنظمة        

  :  املعروضة يف لوائح املنظمة على النحو التايلحبسب فئات األعضاء
  



TD/B/EX(57)/R.2 

3 GE.13-50483 

  عضو مؤسس؛  )أ(  
  ؛عضو شرف  )ب(  
  عضو جدير، للماحنني؛  )ج(  
  عضو أجنيب، لألعضاء املقيمني يف اخلارج؛  )د(  
  .عضو امسي  )ه(  

 اجمللس  وميكن سحب العضوية بتقدمي استقالة إىل رئيس املنظمة أو بقرار طرد يتخذه             -٥
  .بسبب عدم سداد رسوم العضوية أو ألسباب خطرية

  اهليكل التنظيمي    
ويتألف . لألعضاء عمومية تنتخبه مجعية إدارة جملس نيسياتيفا كولتوراليدير منظمة إ  -٦
الرئيس، ونائب الرئيس، واألمني األول، واملدير الثقـايف        : لس حالياً من سبعة أعضاء هم     اجمل

وُتحدَّد مـستحقات   . االت والترويج، واملدير املايل، واملدير اإلبداعي     والعلمي، ومدير االتص  
  .كلّ مدير مبوجب لوائح املنظمة

أو ُتعقَـد    اإلدارةجملس  ويدعو إىل انعقادها     ، األعضاء كافةً  العموميةوتضمُّ اجلمعية     -٧
ةٌ عن إقرار  مسؤولالعموميةواجلمعية .  يف املائة من أعضائها٢٠بناًء على طلب ما ال يقلّ عن       

أو اجتماعات  اجتماعات اجلمعية العمومية    وال ُتحدِّد اللوائح دورية عقد      . حسابات املنظمة 
غري أن اجمللس جيتمع مرةً يف الشهر على األقل ملناقشة الشؤون العادية املتعلِّقة بـسري               . اجمللس

  . من الشؤون اليت قد تستدعي االهتمام ذلكعمل املنظمة وغري

  اليةاملوارد امل    
 العـضوية  من رسـوم     نيسياتيفا كولتورال ُتغطَّى التكاليف التشغيلية العادية ملنظمة إ       -٨

وُتسَتخدم األموالُ املـستلمةُ  . واألموال املستلمة من املنظمات احلكومية لتنفيذ مشاريع ثقافية 
يف ويـرد   . لتشغيل املنظمة ولتمويل املشاريع بعد موافقة اهليئات احلكومية املختصة عليهـا          

              ،٢٠١١ و ٢٠١٠ وإنفاقهـا يف الـسنتني املـاليتني         اجلدول أدناه إمجايل دخـل املنظمـة      
  .باهلئال الربازيلي
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  ٢٠١١  ٢٠١٠  )باهلئال الربازيلي( اإليرادات
 ١٨٢٫٥٩ ١٧٥ ٠٠٠٫٠٠ ٥٥٠  اهلبات

 ٥٤٧٫٥٤ ١ _  الطلبات 

 ٧٣٠٫١٣ ١٧٦ ٠٠٠٫٠٠ ٥٥٠  اجملموع  

    ) هلئال الربازيليبا(اإلنفاق التشغيلي 

 ٧٣٠٫١٣ ١٧٦ ٠٠٠٫٠٠ ٥٥٠  النفقات التشغيلية

 ٧٣٠٫١٣ ١٧٦ ٠٠٠٫٠٠ ٥٥٠  اجملموع  

 ٣٣٧٫٥٦ ٣٨ ٣٨٨٫٦٧ ٥٦  األصول 

 ٣٣٧٫٥٦ ٣٨ ٣٨٨٫٦٧ ٥٦  اخلصوم 

 ٧٣٠٫١٣ ١٧٦ ٠٠٠٫٠٠ ٥٥٠  اإليرادات 

 ٧٣٠٫١٣ ١٧٦ ٠٠٠٫٠٠ ٥٥٠  اإلنفاق التشغيلي

  فرص  صفر  النتيجة يف هناية السنة  

  ت مع املنظمات الدولية األخرى العالقا    
  . مع األونكتاد يف إطار برنامج االقتصاد اإلبداعينيسياتيفا كولتورالإعملت منظمة   -٩

  املنشورات    
 رسائل إخبارية وورقات وجمالت وكتبـاً بـشأن         نيسياتيفا كولتورال إتنشر منظمة     -١٠

سـتة   سلسلةً مـن     ٢٠١٠ملنظمة يف عام    ونشرت ا . السياسات الثقافية واالقتصاد اإلبداعي   
، ٢٠٠٧ويف عـام    . قطاع األفالم واإلنتاج السمعي البصري يف الربازيـل       : جملدات بعنوان 

: السينما العاملية : أصدرت املنظمة سلسلةَ كتب برعاية شركة سوين الربازيل احملدودة عنواهنا         
لواليات املتحدة األمريكية   وتضمُّ السلسلة مخسة جملدات بشأن ا     . الصناعة والسياسة والسوق  

  .وأوروبا وآسيا وأمريكا الالتينية وأفريقيا

  االتصال    
  .ميلريو إنيسياتيفا كولتورال السيدة أليساندراُتعىن باالتصال باألونكتاد رئيسة منظمة   -١١

Ms. Alessandra Meleiro 
415/71 Sumarezinho 

São Paulo, SP 05435-060 
Brazil  

Tel: +55 11 36 73 0801 
E-mail: ameleiro@iniciativacultural.org.br  
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  العنوان    
١٢-  Rua Senador Cesar Lacerda Vergueiro 

415/71 Sumarezinho 
São Paulo, SP 05435-060 

Brazil  
www.iniciativacultural.org.br  

  اللغات    
  .لغتا عمل املنظمة مها اإلنكليزية والربتغالية  -١٣

        


